
 

Zápisnica 

 
z vyhodnotenia ponúk v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nes korších predpisov. 
 

1. Obstarávate ľ : 
Mesto Komárno                                                  IČO: 00306525 
Mestský úrad Komárno                                       
Námestie generála Klapku 1 
945 01  Komárno 

 
2. Obstarávate ľom poverená osoba na verejné obstarávanie:                                              
 Ing. Beáta Sebo,  Ing. Andrea Kabátová 

 
3. Opis predmetu obstarávania:  

„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dopravné                 
riešenie bývalého colni čného priestoru v Komárne “ 

 
Nasledovné právnické osoby boli požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky 
s názvom „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dopravné riešenie bývalého 
colničného priestoru v Komárne“. 

 
3.1. cestygal@gmail.com  
3.2. visia@visia.sk  

 3.3. director@dopravoprojekt.sk  
3.4. inpron@orangemail.sk  
3.5. jtatelier@gmail.com  
3.6. stavpros@homo.sk  

 3.7. paulos-dls@paulos-dls.eu       
 3.8. alcato@mail.t-com.sk  
 3.9. stomon@stomon.sk  
 3.10. stafan.lisy@staronet.sk  
 3.11. telekes.peter@azet.sk  

   
Termín doručenia cenovej ponuky bol do  17. februára 2017 do 08:30 hod . V stanovenom 
termíne doručila svoju cenovú ponuku jedna spoločnosť. 

  
  

4. Ponuka č. 1:  

 Obch. meno podnikate ľa:  Ing. Pavol Sebök – PAULOS-DLS    
Sídlo podnikate ľa:    Záhradnícka 302/12, 929 01  Dunajská Streda 
 
Predmetná spoločnosť zaslala dve varianty cenovej ponuky: 

1. prvá obsahuje len dopravnú časť stavby so zabezpečením potrebných podkladov, ale 
bez predpokladaných vyvolaných investícií, ktoré je potrebné vyriešiť súbežne so stavbou 
(dažďová kanalizácia, verejné osvetlenie), 

 

Ponúknutá cena: 
 - Cena spolu bez DPH =  11.208,33 € 
 - Cena spolu s DPH  =          13.450,00 € 

 

2. druhá zahŕňa aj predpokladané vyvolané investície k stavbe.  

 
Ponúknutá cena: 
 - Cena spolu bez DPH =  13.990,00 € 
 - Cena spolu s DPH  =          16.788,00 € 

 
 



 
Dňa 28. marca 2017 o 14,00 hod. bolo v sídle verejného obstarávateľa prerokovaná cenová 
ponuka, ktorá bola predložená uchádzačom Ing. Pavol Sebök – PAULOS-DLS  so sídlom 
Dunajská Streda. Na rokovaní boli prítomní Ing. Besse Katalin,  Ing. Andrea Kabátová,                   
Mag. Arch., Mgr. Art. Csémy Krisztián Ing. Pavol Sebök, PhDr. Szabó Ingrid a Ing. Zuzana 
Zahorecová. Komisia sa zhodla na tom, že by bolo vhodné konzultovať predmetnú projektovú 
dokumentáciu aj s príslušníkmi dopravného inšpektorátu a so Slovenskou správou ciest. 

Dňa 11. apríla 2017 sa konalo rokovanie ohľadne riešenia projektovej dokumentácie 
a dopravného riešenia bývalého colničného priestoru v Komárne. Zápisnica z tohto rokovania 
tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Na základe týchto rokovaní bola uchádzačom Ing. Pavol Sebök – PAULOS-DLS  so sídlom 
Dunajská Streda vypracovaná nová cenová ponuka, ktorá bola výhodná pre verejného 
obstarávateľa. Uchádzač prepracovanú cenovú ponuku zaslal v elektronickej forme verejnému 
obstarávateľovi dňa 25. apríla 2017 o 08:27 hod. 

 
5. Vyhodnotenie:       

 
Na základe týchto predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ zostavil poradie 
uchádzačov, pričom kritériom bola najnižšia cena za celý predmet zákazky.  

Na základe týchto skutočností sa predmet zákazky odporúča uzatvoriť zmluva / vystaviť 
objednávka s uchádzačom č. 1: 

 

 Obch. meno podnikate ľa:  Ing. Pavol Sebök – PAULOS-DLS    
Sídlo podnikate ľa:    Záhradnícka 302/12, 929 01  Dunajská Streda 
 
  
Ponúknutá cena: 
 - Cena spolu bez DPH =  8.300,00  € 
 - Cena spolu s DPH  =          9.960,00 € 
 
 
  

6. Prítomní na otváraní ponúk: 
 
 
 Ing. arch Katalin Besse  .................................   

 Ing. Andrea Kabátová  .................................     

 PhDr. Ingrid Szabó   ................................. 

 

Zápisnicu vypracoval  

Ing. Andrea Kabátová       dňa: 26. apríla. 2017  podpis:........................ 
meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok 
 
 
 


